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तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको बङू्झभ ऐन, २०७८ 

प्रस्ततानना् 

तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको बङू्झभ श्रोतफाट प्राद्ऱ राबको न्माङ्जमक ङ्जनतयण य दीगो उऩमोगको 
भाध्मभफाट नागङ्चयकको सङ्टयङ्ञऺत आनास,  खाद्य  अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गनन नाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जनधानको धाया २२६ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको ११ औ ँ
गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायभब् (१) मस ऐनको नाभ “तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको स्तथानीम बङू्झभ ऐन, 
२०७८” यहेको छ ।  

  (२) मो ऐन  गाउॉऩाङ्झरकारे स्तथानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रायभब 
हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जनषम ना प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क) “अव्मनङ्ञस्तथत फसोफासी” बङ्ङारे सयकायी, ऐरानी, ऩती ना सयकायी 
अङ्झबरेखभा नन जङ्झनएको बएता ऩङ्झन कङ्ञभतभा दश नषनदेङ्ञख आनाद 
कभोत गयी घय टहया फनाई फसोफास गयेका व्मङ्ञिराई सभझनङ्ट ऩदनछ, 

य सो शब्दरे ङ्झनजप्रङ्झत आङ्ञश्रत ऩङ्चयनायका सदस्तमराई सभेत जनाउनेछ । 

(ख) "अधोऩचाङ्चयक जग्गा" बङ्ङारे नाऩजाॉच बै ङ्जपल्डफङ्टक कामभ बएको तय 
ङ्जनङ्झबङ्ङ कायणरे दतान हङ्टन फाॉकी यहेको जग्गा सभझनङ्ट ऩछन । 

(ग) "अनौऩचाङ्चयक जग्गा" बङ्ङारे सयकायी साननजङ्झनक प्रकृङ्झतको जग्गाभा 
ङ्जनङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिरे कङ्ट नै प्रभाणङ्जनना बोगचरन गङ्चयआएको जग्गा सभझनङ्ट 
ऩछन । 

(घ)  "औऩचाङ्चयक जग्गा" बङ्ङारे सयकायी, साननजङ्झनक, गङ्टठी य यैकय जग्गा 
अथानत स्तनाङ्झभत्न स्तऩष्ट बएको जग्गा सभझनङ्ट ऩछन । 

(ङ) “कामानन्नमन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ११ फभोङ्ञजभ गठन बएको बउूऩमोग 
कामानन्नमन सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछन । 

(च) जग्गा बङ्ङारे ङ्झनङ्ञित ऺेत्रपर, ङ्जकत्ता नभफय, स्तनाङ्झभत्न य बसूभनन्धको 
अङ्झबरेख बएको बङू्झभको एक बाग सभझनङ्ट ऩछन। 
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(छ) “तोङ्जकएको ना तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनकेो 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको ना तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ब्मफस्तथा सभझनङ्ट ऩछन । 

(ज) “ऩङ्चयनाय” बङ्ङारे कङ्ट नै व्मङ्ञिका सभफन्धभा “ऩङ्चयनाय” बङ्ङारे सो व्मङ्ञि 
य ङ्झनजको देहामको अनस्तथाका नातेदाय सभभराई सभझनङ्टऩछन्– (१) 
अॊश छङ्ट ङ्जिएको ना नछङ्ट ङ्जिएको जे बए ताऩङ्झन ऩङ्झत ना ऩत्नी, (२) फाफङ्ट ना 
आभा जीङ्जनत छउन्जेर अॊश छङ्ट ङ्जिएको ना नछङ्ट ङ्जिएको जे बए ताऩङ्झन १६ 
नषन उभेय नऩङ्टगेका छोया, छोयी,  

(झ) “ऩङ्चयषद्” बङ्ङारे दपा ९ फभोङ्ञजभ गठन बएको स्तथानीम बउूऩमोग 
ऩङ्चयषद् सभझनङ्ट ऩछन । 

(ञ) “बउूऩमोग मोजना” बङ्ङारे बउूऩमोगराई व्मनङ्ञस्तथत गनन ङ्जनङ्झबङ्ङ तहभा 
तमाय गङ्चयएका मोजना सभझनङ्ट ऩछन । 

(ट) “बउूऩमोग ऺते्र” बङ्ङारे उऩमोगका आधायभा नगीकयण गङ्चयएको ऺेत्र 
सभझनङ्ट ऩछन । 

(ठ) “बउूऩमोग ऺते्र नक्शा” बङ्ङारे बउूऩमोग सभफन्धी कामनक्रभ सॊचारन 
गनन बउूऩमोगको ऺेत्र ङ्झनधानयण हङ्टने गयी तमाय गङ्चयएको नक्शा सभझनङ्ट 
ऩछन । 

(ड) बङू्झभ बङ्ङारे तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रभा ऩने सभऩूणन बङू्झभ सभझनङ्ट 
ऩछन । 

(ढ) “बङू्झभहीन” बङ्ङारे भङ्टरङ्टकबय आफ्नो ना आफ्नो ऩङ्चयनायको स्तनाङ्झभत्नभा 
जग्गा जभीन नबएको य आफ्नो ना ऩङ्चयनायको आमस्रोत ना प्रमासफाट 
जग्गा प्रफन्ध गनन असभथन व्मङ्ञि य ङ्झनजप्रङ्झत आङ्ञश्रत ऩङ्चयनाय सभझनङ्टऩछन 
य मस शव्दरे बङू्झभहीन दङ्झरत य जग्गा बए ऩङ्झन ऩङ्जहचान गदानको फखत 
१३० नगन ङ्झभटय बन्दा कभ जग्गा बएका य गङ्चयफीको येखा भङ्टङ्झन यहेका 
ऩङ्चयनायराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ण) “स्तथानीम तह” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका य ङ्ञजल्रा सबा सभझनङ्ट 
ऩछन । 
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ऩङ्चयच्छेद –२ 

बङू्झभ रगत अद्यानङ्झधक सभफन्धी ब्मनस्तथा 
३. बङू्झभको रगत अद्यानङ्झधक गनङ्टनऩने् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो कामनऺ ेत्र ङ्झबत्रको सभऩूणन 

औऩचाङ्चयक, अधोऩचाङ्चयक य अनौऩचाङ्चयक उऩमोगभा यहेको बङू्झभको रगत अद्यानङ्झधक याख्नङ्ट 
ऩनेछ। 

 (२) औऩचाङ्चयक (सयकायी, साननजङ्झनक, गङ्टठी य यैकय) जग्गाको अङ्झबरेख सभनङ्ञन्धत 
भारऩोत कामानरमफाट ङ्झरइ अद्यानङ्झधक गनङ्टनऩनेछ। 

 (३) अधोऩचाङ्चयक (नाऩजाॉच बै ङ्जपल्डफङ्टक कामभ बएको तय ङ्जनङ्झबङ्ङ कायणरे दतान 
हङ्टन फाॉकी) जग्गा कङ्ट न कङ्ट न नडाभा के कङ्झत भात्राभा कङ्झतसभम देङ्ञख कङ्झत ऩङ्चयनायको 
बोगचरनभा छ, नडा कामानरम भापन त अद्यानङ्झधक गनन रगाइ एकीकृत अङ्झबरेख याख्नङ्ट 
ऩनेछ। 

 (४) अनौऩचाङ्चयक (सयकायी साननजङ्झनक प्रकृङ्झतको जग्गाभा ङ्जनङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिरे कङ्ट नै 
प्रभाणङ्जनना बोगचरन गङ्चयआएको) जग्गाभा फसोफास एनॊ खेती गयी आएका ऩङ्चयनाय, अनङ्झध य 
नडा खङ्टल्ने गयी एकीकृत अङ्झबरेख अद्यानङ्झधक गनङ्टन ऩनेछ। 

४. रगत अद्यानङ्झधक को ङ्ञजभभेनायी य प्रकृमा (१) ब ङ्टङ्झभको रगत अद्यानङ्झधक गनन गाउॉऩाङ्झरकाभा 
एक बङू्झभशाखा यहनेछ। 

(२) बङू्झभ रगत अद्यानङ्झधक गने कामन सङ्टरु गनङ्टन अगानै गाउॉऩाङ्झरकारे कङ्ञभतभा ३५ 
ङ्छदनको साननजङ्झनक सूचना प्रकाशन गनङ्टनऩनेछ ।  

(३) बङू्झभ रगत सॊकरन य अद्यानङ्झधकको कामन अनङ्टसूची ....फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ङ्झडङ्ञजटर प्रणारीभा गनङ्टनऩनेछ ।  

(४)  मस दपा फभोङ्ञजभ सॊकरन य अद्यानङ्झधक गयेको बङू्झभ रगत कामनऩाङ्झरकाफाट 
प्रभाणीकयण गयाइ याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद ३:  

बङू्झभहीनराई जग्गा व्मनस्तथाऩन 
 

५. बङू्झभहीनराई जग्गा उऩरव्ध गयाउने्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो जङ्झभन नबएका य प्राकृङ्झतक 
ङ्जनऩद्का कायण ङ्जनस्तथाङ्जऩत बै बङू्झभहीनको रुऩभा यहेका ऩङ्चयनायराई फसोफास प्रमोजनको राङ्झग 
जग्गा उऩरव्ध गयाउन बङू्झभहीन ऩङ्चयनायको नडागत रगत तमाय गनङ्टनऩनेछ। 

 (२) बङू्झभहीन ऩङ्चयनायको राङ्झग मथासभबन फसोफास गङ्चयआएकै ठाउॉभा, सो ठाउॉ 
प्रचङ्झरत कानून नभोङ्ञजभ उऩमङ्टि नबए सोही नडाको अन्म ठाउॉभा य नडाङ्झबत्र फसोफास 
मोग्म स्तथान नबए अको नडाभा फसोफासको राङ्झग जभीन ऩङ्जहचान गनङ्टनऩनेछ। 



 

5 
 

(३) उऩदपा (२) नभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान गङ्चयएको स्तथानराई मोजनानद्ध य व्मनङ्ञस्तथत 
फस्ततीको रुऩभा ङ्जनकास गयी बङू्झभहीनराई फसोफासको राङ्झग सॊघीम तथा सभफङ्ञन्धत 
प्रदेश कानङ्टनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी जग्गा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) नभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान गङ्चयएको स्तथानभा बङू्झभहीनराई फसोफासको राङ्झग 
जग्गा उऩरव्ध गयाउॉदा प्रचङ्झरत कानूनरे बौगोङ्झरक ऺेत्र अनङ्टसाय तोकेफभोङ्ञजभको 
ऺेत्रपर जग्गा उऩरव्ध गयाउनङ्टऩनेछ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोङ्ञजभ जग्गा उऩरब्ध गयाउॉदा उि जग्गाको प्रटहरु 
नाऩजाॉच य ङ्जकत्ता कामभ गने, जग्गाको ङ्जननयण नाऩी तथा भारऩोतको प्रणारीभा 
प्रङ्जनष्ट गने, जग्गा प्राद्ऱगने ऩङ्चयनायका नाभभा सॊमङ्टि (श्रीभान ् य श्रीभती दङ्टनैको 
नाभभा) ऩङ्टजान तमाय गने य सभफङ्ञन्धत ऩङ्चयनायराई उऩरव्ध गयाउने छ। तय श्रीभान ्
मा श्रीभतीको भतृ्मङ्ट बएको ना सभफन्धङ्जनच्छेद बै अरग अरग फसेको खण्डभा एकर 
ऩङ्टजान उऩरब्ध गयाइनेछ।   

(६) मस दपाका ङ्जनङ्झबङ्ङ उऩदपा नभोङ्ञजभ जग्गा उऩरव्ध गयाउॉदा प्राकृङ्झतक 
ङ्जनऩद्का कायण ङ्जनस्तथाङ्जऩत बङू्झभहीन, बङू्झभहीन दङ्झरत य अन्म बङू्झभहीनराई प्राथङ्झभकता 
क्रभअनङ्टसाय ङ्जनतयण गनङ्टनऩनेछ। 

(७) कृङ्जष प्रमोजनको राङ्झग जग्गा ङ्झरन चाहने बङू्झभहीनराई प्रचङ्झरत सङ्घीम कानूनको 
व्मनस्तथा नभोङ्ञजभ जग्गा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 (८) बङू्झभङ्जहन सङ्टकङ्ट भफासी, बङू्झभहीन दङ्झरतराई एक ऩटक जङ्झभन ङ्छदएऩङ्झछ ऩङ्टन बङू्झभहीन 
हङ्टन ेगयी जग्गा ङ्जनक्री ङ्जनतयण गनन ङ्छदइने छैन।     

  (९) अब्मफङ्ञस्तथत फसोफासीको ब्मफस्तथाऩन सङ्घीम य प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्तथानीम 
तहको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र यही गङ्चयनेछ  

 

 

ऩङ्चयच्छेद –४ 

बउूऩमोग सभफन्धी ब्मनस्तथा 
६. बङू्झभको नगीकयण्(१) स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदरे सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ बउूऩमोग ऺेत्र 

नक्शाराई स्तथानीम आनश्मकताको आधायभा अद्यानङ्झधक गयी देहामनभोङ्ञजभ सफै ना केही 
ऺेत्रभा नगीकयण गनङ्टन ऩनेछ् 
  (क)  कृङ्जष ऺेत्र 

  (ख)  आनासीम ऺेत्र 

  (ग)  व्मानसाङ्जमक ऺेत्र 

  (घ)  औद्योङ्झगक ऺेत्र 
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  (ङ)  खानी तथा खङ्झनज ऺेत्र  

  (च)  नन ऺेत्र  

  (छ)  नदी, खोरा तार, सीभसाय ऺेत्र  

  (ज)  साननजङ्झनक उऩमोगको ऺेत्र  
  (झ)  साॊस्तकृङ्झतक य ऩङ्टयाताङ्ञत्नक भहत्नको ऺेत्र 

  (ञ)  गाउॉऩाङ्झरका फाट आनश्मकता अनङ्टसाय तोङ्जकएका अन्मऺेत्र। 

(२) उऩदपा (१) नभोङ्ञजभ नगीकयण गदान कङ्ट नै सङ्घीम ना प्रदेश स्ततयको मोजना 
सञ्चारनभा यहेका ना हङ्टने बनी तोङ्जकएका ऺते्रराई सोही फभोङ्ञजभ नगीकयण 
गनङ्टनऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) नभोङ्ञजभ थऩ नगीकयण गनन आनश्मक देखेभा 
नगीकयणभा सभानेश गनन सॊघीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदभा ऩठाइ ङ्झनकासा आएनभोङ्ञजभ 
गनङ्टनऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (क) नाहेक अन्म ऺेत्रभा नगीकयण बएको जग्गा 
त्मस्ततो ऺेत्रभा नगीकयणभा नआउॉदासभभ स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदराई जानकाङ्चय 
गयाई कृङ्जष ऺेत्रको रुऩभा उऩमोगभा ल्माउन सङ्जकनेछ।  

 

७. नगीकयणको कामानन्नमन् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ बउूऩमोग ऺेत्र 
नक्शाराई स्तथानीम आनश्मकताको आधायभा अद्यानङ्झधक गयी अद्यानङ्झधक-नगीकयण नभोङ्ञजभ 
उऩमोगभा ल्माउन स्तथानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ। 

(२) बउूऩमोग ऺेत्र नगीकयणको सूचना प्रकाशन बएऩङ्झछ जग्गाधनीरे शे्रस्तता य 
प्रभाणऩङ्टजानभा तत-्तत ्ऺेत्र देङ्ञखने गयी अद्यानङ्झधक गनङ्टनऩनेछ। 

(३) नगीकयणको सूचना ऩिात शे्रस्तताको अङ्झबरेख ऩङ्चयनतनन हङ्टने कङ्ट नैऩङ्झन कायोफाय 
(स्तनाङ्झभत्न हस्ततान्तयण, ङ्झधतो फन्धक, नाभसायी, अॊशफण्डा, घय कामभ, फाटो कामभ, 
रगत किा, दतानपायी आङ्छद) गनन जग्गाधनी सभफङ्ञन्धत भारऩोत कामानरमभा आएका 
नखत  अद्यानङ्झधक गयाउन सक्नेछन।् 

(४) नगीकयणको सूचना ऩिात जग्गाधनी ऩूजान अद्यानङ्झधक नबएको जग्गाको 
भारऩोत ना सभऩङ्ञत्तकय फङ्टङ्ञझङ्झरन य जग्गाको कङ्ट नै कायनाय गनन ङ्झसपाङ्चयस ङ्छदईने 
छैन।्  

(५) उऩदपा (२) नभोङ्ञजभको अद्यानङ्झधक गङ्चयएको कामन ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने जग्गाधनीरे 
त्मस्ततो कामन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैतीस ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्ञजल्रा अदारत सभऺ उजङ्टयी ङ्छदन 
सक्नेछ। 
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(६) उऩदपा (५) नभोङ्ञजभको उजङ्टयी उऩय ङ्ञजल्रा अदारतरे गयेको ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ 
हङ्टनेछ। 

 

८. जोङ्ञखभ ऺते्र ऩङ्जहचान य अद्यानङ्झधक (१) स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदरे सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ 
बउूऩमोग ऺेत्र नक्शाराई स्तथानीम आनश्मकता, प्राङ्जनङ्झधक दृङ्जष्टरे सभबाव्म य ङ्जनङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा 
यहेको जोङ्ञखभ ङ्जनश्लषेण सङ्जहत अद्यानङ्झधक गनङ्टनऩनेछ। 

 (२) बउूऩमोग ऺेत्र नक्शाभा जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान य अद्यानङ्झधक गदान स्तथानीम ऻान य 
अनङ्टबन सभेतका आधायभा अद्मानङ्झधक गनङ्टन ऩनेछ । 

९. (३) स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदरे जोङ्ञखभ सभनेदनशीर बउूऩमोग मोजना तजङ्टनभा गयी 
कामानन्नमन गयाउन सक्नेछ। बउूऩमोग मोजना तजङ्टनभा य स्तनीकृङ्झत् (1) बउूऩमोग 
कामानन्नमनको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको बङू्झभको नस्ततङ्ट ङ्ञस्तथङ्झत, जनसॊख्मा 
नङृ्जद्धदय, खाद्य तथा आनासको आनश्मकता, आङ्झथनक ङ्जनकास तथा ऩूनानधाय ङ्झनभानणका राङ्झग 
बङू्झभको भागभा हङ्टने नङृ्जद्ध य जोखीभ न्मूनीकयण एनॊ नातानयण सॊयऺण रगामतका ङ्जनषमभा 
अध्ममन गयी ब ङ्टउऩमोग मोजना तजङ्टनभा गनङ्टनऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको ब ङ्टउऩमोग मोजना तजङ्टनभा गदान ब ङ्टङ्झभको ङ्जनद्यभान ङ्ञस्तथङ्झत, 
दीघनकाङ्झरन सोच सभेतराई सोही मोजनाभा सभानेश गनङ्टन ऩनेछ ।  

(३) ब ङ्टउऩमोगको दीघनकाङ्झरन सोचराई बउूऩमोग ऺेत्र नक्शाभा अङ्जित य अद्यानङ्झधक 
गनङ्टनऩनेछ। 

(४) बउूऩमोग मोजना तजङ्टनभाको क्रभभा स्तथानीम नागङ्चयक, सयोकायनारा य ङ्जनषम ङ्जनऻ 
सभेतको सहबाङ्झगताभा छरपर य सङ्टनङ्टनाई गयी अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(५) स्तथानीम तहरे बउूऩमोग मोजना तजङ्टनभा गदान प्रादेङ्ञशक य सॊघीम तहको बउूऩमोग 
मोजनासॉग नफाङ्ञझने गयी तजङ्टनभा गनङ्टन ऩनेछ।प्रादेङ्ञशक य सॊङ्ञघम बउूऩमोग मोजना 
ङ्झनभानण हङ्टनङ्ट अगानै स्तथानीम सयकायको मोजना ङ्झनभानण बै कामनन्नमनभा आएको 
अफस्तथाभा कङ्ट नै प्राफधान फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको दपाराई ऩछी गाउॉ सबा अथना नगय 
सबारे आफस्तमकता अनङ्टसाय सॊसोधन गनन सक्नेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ तजङ्टनभा बएको बउूऩमोग मोजनाराई नगय/गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे 
अनङ्टभोदन गयी स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद् फाट स्तनीकृत बएऩङ्झछ कामानन्नमन 
गनङ्टनऩनेछ। 

१०. स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद : (१) बउूऩमोग ऺेत्र नगीकयण तथा बउूऩमोग मोजना तजङ्टनभा य 
कामानन्नमनका राङ्झग ऩाङ्झरकाभा स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद यहनेछ। 
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(२)  स्तथानीम तहको कामनऩाङ्झरकारे स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदको रुऩभा कामन 
गनेछ। 

 (३) स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदको फैठक कङ्ञभतभा फषनको २ ऩटक य थऩ 
आनश्मकताअनङ्टसाय फस्तनेछ। 

 (४) स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदको फैठकभा ङ्जनषम ङ्जनऻराई आनस्तमकता अनङ्टसाय 
आभन्त्रण गनन सक्नेछ। 

 (५) फैठक सभनन्धी कामनङ्जनङ्झध ऩङ्चयषद आपैरे ङ्झनधानयण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

११.  स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदको काभ कतनव्म य अङ्झधकाय् स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदको काभ 
कतनव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) बङू्झभ सभनन्धी रगत सिरन, ङ्जनश्लषेण य उऩमोग गने, 

(ख) आफ्नो तहको बउूऩमोग सभनन्धी आनश्मक नीङ्झतहरु सॊशोधन गङ्चय ऩाङ्चयत 
गने। 

(ग) आफ्नो तहको बउूऩमोग ऺेत्र नक्शा अद्यानङ्झधक गयाउने 
(घ) आनश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो तहको बउूऩमोग ऺेत्र नगीकयण गने, 

(ङ) बउूऩमोग नगीकयण सभनन्धी सूचना सयोकायनाराको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टर् माउन 
स्तथानीम बउूऩमोग  कामानन्नमन सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

(च) आफ्नो तहको बउूऩमोग मोजना तजङ्टनभा गनन रगाउने य स्तनीकृत गने, 

(छ) स्तथानीम तहको बउूऩमोग मोजना कामानन्नमनका प्रङ्जक्रमा य भाऩदण्ड तमाय 
गयी रागङ्ट गने, 

(ज) बउूऩमोग मोजना कामानन्नमनको अनङ्टगभन गने, 

(झ) बउूऩमोग ऩङ्चयनतननको राङ्झग स्तऩष्ट आधाय य कायण सङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ञ) तोङ्जकएको उऩमोग बन्दा पयक उऩमोग गयेकोभा कायनाही गने, 

(ट) बउूऩमोगभा उल्रेखनीम मोगदान गने व्मङ्ञि ऩङ्चयनाय ना सॊस्तथाराई ऩङ्टयस्तकृत 
गने, 

(ठ) धाङ्झभनक ऐङ्झतहाङ्झसक साॉस्तकृङ्झतक ऩङ्टयाताङ्ञत्नक साननजङ्झनक साभङ्टदाङ्जमक 
स्तथरहरुको सॊयऺण गने, 

 

१२.  कामानन्नमन सङ्झभङ्झत् (१) स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदको कामनभा सहमोग गनन स्तथानीम तहभा 
देहामफभोङ्ञजभको एक बउूऩमोग कामानन्नमन सङ्झभङ्झत यहनेछ्  

(क) गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख ना अध्मऺ    - अध्मऺ 

(ख) गाउॉऩाङ्झरकाको  उऩप्रभङ्टख ना उऩाध्मऺ   - उऩाध्मऺ 
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(ग) सफै नडा अध्मऺ       -सदस्तम 

(घ) गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जष, नन, बङू्झभ, सहयी ङ्जनकास य बौङ्झतक ऩूनानधायसॉग सभफङ्ञन्धत 
शाखाका प्रभङ्टखहरू       -सदस्तम 

(ङ) ब ङ्टङ्झभ सभफन्धी ऺेत्रभा कङ्ञभतभा १० फषनदेखी ङ्झनयन्तय कामनयत सॊघ सॊस्तथाहरु 
भध्मेफाट स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषद्रे तोकेका कङ्ञभतभा  २ जना भङ्जहरा 
सङ्जहत ४ जना  जना       -सदस्तम 

(च) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत      -सदस्तम सङ्ञचन 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका सदस्तमहरूको अनङ्झध तीन 
नषनको हङ्टनेछ । 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका सदस्तमहरूरे ऩदीम ङ्ञजभभेनायी 
ऩङ्टया नगयेभा, खयाफ आचयण प्रदशनन गयेभा ना स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदको ङ्झनदेशन 
ङ्जनऩङ्चयत कामन गयेभा कामानन्नमन सभङ्झतको अध्मऺ रे जङ्टनसङ्टकै फखत हटाउन सक्नेछ 
।तय, हटाउनङ्ट अङ्ञघ सपाइ ऩेश गनन भनाङ्झसन भाङ्जपकको भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 (४)  कामानन्नमन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 
  (क) स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदफाट स्तनीकृत बउूऩमोग मोजना कामानन्नमन 

गने, 

  (ख) नगीकृत ऺेत्रको सूचना तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सयोकायनाराको जानकायीका 
राङ्झग साननजङ्झनक गने, 

  (ग) प्रत्मेक नडाको नडास्ततयीम बउूऩमोग मोजना तमाय गने, 

  (घ) नडास्ततयीम बउूऩमोग मोजना नडा सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टभोदन गयाइ सोका 
आधायभा स्तथानीम तहको सभङ्जष्टगत बउूऩमोग मोजना तमाय ऩायी 
स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदभा ऩेश गने, 

  (ङ) कामानन्नमनका क्रभभा देङ्ञखएका सभस्तमा सभाधानका राङ्झग ङ्जनकल्ऩसङ्जहत 
स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदभा ऩेश गने, 

  (च) बङू्झभको सॊयऺण य ङ्छदगो उऩमोगका राङ्झग सचेतना अङ्झबनङृ्जद्ध गने, 

  (छ) तोङ्जकएको उऩमोगबन्दा पयक उऩमोग गयेकाभा ना तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
नगयेभा कायफाहीका राङ्झग स्तथानीम बउूऩमोग ऩङ्चयषदभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

  (ज) कृङ्जषमोग्म जङ्झभन फाॉझो यहे, नयहेको अनङ्टगभन गने, 

  (झ) साभङ्टदाङ्जमक बङू्झभको ऩङ्जहचान गयी साभूङ्जहक ङ्जहतभा उऩमोगको व्मनस्तथा 
ङ्झभराउने, 

  (ञ) बउूऩमोगभा उल्रेखनीम मोगदान गने व्मङ्ञि, ऩङ्चयनाय ना सॊस्तथाराई 
ऩङ्टयस्तकृत गनन ङ्झसपाङ्चयस गने, 
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  (५) कामानन्नमन सङ्झभङ्झतको फैठक आनश्मकताअनङ्टसाय फस्तनेछ य फैठकसभफन्धी 
कामनङ्जनङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधानयण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद –५ 

बङू्झभ, बङू्झभ स्रोत, ऩूनानधाय य नातानयण सॊयऺण 

१३.  बङू्झभ, बङू्झभ स्रोत य सभऩदाहरुको रगत अद्यानङ्झधक (१) ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रभा यहेका 
देहामका बङू्झभ, बङू्झभश्रोत य सभऩदाहरुको रगत अद्यानङ्झधक गनङ्टनऩनेछ । 

(क) साननजङ्झनक, ऐरानी, ऩती, खङ्टरा ऺेत्र, नदीउकास जग्गा, ङ्झसभसाय,जराधाय, 

ऩानीको भङ्टहान,साननजङ्झनक ऩोखयी, साभङ्टदाङ्जमक जग्गा। 

(ख)  बङू्झभसतह य सतह भङ्टनीका ठोस, तयर य ग्मास प्रकृङ्झतका खानी तथा खङ्झनज 
उत्खनन ्ऺेत्रहरु 

(ग) साननजङ्झनक बनन, कङ्ट ना , चौतायो, ऩाकन , यॊगशारा, कफड हार साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जनद्यारमका बनन, धाङ्झभनक, साॉस्तकृङ्झतक तथा ऩङ्टया ताङ्ञत्नक भहत्नका सभऩदा 
तथा बननहरु 

(२) उऩदपा (१) नभोङ्ञजभका बङू्झभ, बङू्झभस्रोत य सभऩदाहरुको ऩङ्जहचान, येखािन, 
ङ्झसभािकन य दस्ततानेङ्ञजकयण गयी सॊयऺणको मोजना तजङ्टनभा गनङ्टनऩने छ। 

 

१४.  सयकायी, साननजङ्झनक सॊयचना एनॊ ऩूनानधायको सॊयऺण (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रका 
सयकायी साननजङ्झनक सॊयचना(फाटो, कङ्ट रो, ऩॉधेयो,ऩानीको भङ्टहान, साभङ्टदाङ्जमक 
बनन,चोक,साननजङ्झनक ऩोखयी, नदी, खोरा, ऩाटी ऩौना, शनदाहस्तथर आङ्छद) एनॊ ऩूनानधाय 
(सडक,नहय, ङ्जनदू्यत तथा सञ्चाय टानय, ङ्जनङ्झबङ्ङ दजानका नाऩी ङ्झनमन्त्रण ङ्जनन्दू) को अङ्झबरेख 
अद्यानङ्झधक गयी सॊयऺण गनङ्टनऩनेछ। 

  (२) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रका सयकायी साननजङ्झनक सॊयचना एनॊ ऩूनानधायरे 
ओगटेको ऺेत्र य सडक नहय, खोरा य नदीको हकभा दामाॉ फामाॉ ङ्जकनायभा अङ्झधकाय 
ऺते्र तोकी येखािन सभेत गयी उङ्ञल्रङ्ञखत ऺते्र प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सयकायी ना 
साननजङ्झनक कामभ गनङ्टनऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सयकायी ना साननजङ्झनक कामभ गनङ्टनऩने जभीन यैकय 
जग्गाभा ऩने बए सो को रगत किा गयी शे्रस्तताऩ ङ्टजान ङ्झभरान गनङ्टनऩनेछ। 

  (४) मसदपा फभोङ्ञजभ रगतकिा गयी सयकायी ना साननजङ्झनक कामभ गने कामनङ्जनङ्झध 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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१५.  साभङ्टदाङ्जमक, साननजङ्झनक उऩमोग, ङ्जनकास ङ्झनभानण य ऩूनानधाय ङ्जनकासको राङ्झग जभीनको ऩङ्जहचान य 
सूयऺा् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ङ्जनद्यभान य बङ्जनष्मको आनश्मकता एनॊ चाहनाराई सभनोधन 
गनन ङ्जनङ्झबङ्ङ नडाहरुभा देहामको प्रमोजनको राङ्झग जभीन ऩङ्जहचान गनङ्टनऩनेछ्- 

(क) शैङ्ञऺक सॊस्तथा, स्तनास्त्म सॊस्तथा, प्रहयीचौकी, साभङ्टदाङ्जमक बनन,साननजङ्झनक धाया, 
काञ्जी हाउस, साननजङ्झनक शौचारम, ल्माण्डङ्जपल्ड साइट, शनदाहस्तथर,यङ्गशारा, 
खेरभैदान,ङ्जकङ्चयमाऩ ङ्टत्री घय, दभकर श्टेशन, ज्मेष्ठनागङ्चयक भनोयञ्जन स्तथर, 
खङ्टराऺेत्र, औद्योङ्झगक ऺेत्र आङ्छद। 

(ख) सबाहर, ऩाकन , कबडनहर, कोल्डस्तटोय, सॊग्राहरम, फजाय ऺेत्र, ऩशङ्टनधशारा, 
फार उद्यान, नसनयी, प्राणी उद्यान, मोग ध्मान केन्र, नाटयऩाकन , 
भ्मूटानय,फसऩाकन ,मात्र ङ्ट ङ्जनश्राभस्तथर, ऩेट्रोरऩभऩ, ङ्जनदू्यतीम गाडी चाङ्ञजनङ्ग श्टेशन, 
प्मायाग्राईड श्टेशन, हेङ्झरप्माड, योऩने सञ्चारन स्तथर, माङ्ञन्त्रक उऩकयण 
भभनत स्तथर आङ्छद । 

(ग) हयेक गाउॉभा कङ्ञभतभा एक स्तथानभा साभङ्टदाङ्जमक उऩमोगका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक 
जग्गाको ब्मफस्तथाऩन गनङ्टनऩने .  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साननजङ्झनक उऩमोग, ङ्जनकास ङ्झनभानण य ऩूनानधाय 
ङ्जनकासको राङ्झग ऩङ्जहचान गङ्चयएको जग्गा अङ्झतक्रभण हङ्टन नऩाउने गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्न 
गाउॉऩाङ्झरकारे आनश्मक प्रनन्ध गनङ्टनऩनेछ। 

 

१६.  नातानयण सॊयऺण य ङ्जनऩद व्मनस्तथाऩन् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺते्रको नातानयण 
सॊयऺणको राङ्झग देहामका कामन गनङ्टनऩनेछ्- 

(क) साङ्जनकका ऩानीका स्रोत य ऩोखयीहरुको सॊयऺण गने य ऩोखयी नबएका 
नडाभा ऩूनबनयण ऩोखयी ङ्झनभानण गने। 

(ख) उऩमोगङ्जनङ्जहन ऩङ्झतन जग्गा, हैङ्झसमत ङ्जनग्रकेो नन य नदी ङ्जकनायभा नृऺ ायोऩण 
गयी स्तनच्छ नातानयण ङ्झनभानण गने। 

(ग) ङ्जनदू्यतको ऩहङ्टॉच बएका तय ईन्धनको राङ्झग जॊगरभा ङ्झनबनय सभङ्टदामराई  
ङ्जनदू्यतीम च ङ्टरो खङ्चयद य ङ्जनदू्यत उऩमोगभा अनङ्टदान ङ्छदने।  

(घ) यासामङ्झनक भर एनॊ ङ्जनषादीराई प्रङ्झतस्तथाऩन गनन प्राॊगाङ्चयक भर एनॊ ङ्जनषादी 
उत्ऩादन उद्योगराई अनङ्टदान ङ्छदने। 

(२) आफ्नो ऺेत्रभा प्राकृङ्झतक ङ्जनऩद व्मनस्तथाऩनको सन्दबनभा देहामका कामन गनङ्टनऩनेछ्- 
(क) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जनऩद जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्शाॊकन य जोङ्ञखभभा यहेका फस्तती 

एनॊ सभऩदाहरुको ऩङ्जहचान गने 

(ख) आफ्नो ऺेत्रको ङ्जनऩद प्रङ्झतकामन मोजना तथा ऩूननसूचना प्रणारी तमाय गने 
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(ग) जोङ्ञखभ स्तथानभा यहेका फस्ततीहरु सङ्टयङ्ञऺत ठाउॉभा स्तथानान्तयण गने  

(घ) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जनऩदफाट ङ्जनस्तथाऩनभा ऩयेका ऩङ्चयनायका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत 
स्तथानभा फसोफासको व्मनस्तथा ङ्झभराउने, 

(३) उऩदपा (२) नभोङ्ञजभको कामनगदान बङू्झभहीन दङ्झरत, सङ्टकङ्ट भनासी य आङ्झथनकरुऩरे ङ्जनऩङ्ङ 
ऩङ्चयनायराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने । 

 

ऩङ्चयच्छेद –६ 

बङू्झभ ङ्जनकास, उऩमोग य भाऩदण्ड ङ्झनधानयण 
 

१७.  बङू्झभ ङ्जनकास य उऩमोग कामनक्रभ् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रको उऩमोगङ्जनङ्जहन 
जग्गा देहाम नभोङ्ञजभ उऩमोगभा ल्माउन सक्नेछ्- 

(क) ऐरानी, ऩङ्झतन य नदीउकास जग्गा, बङू्झभहीन ङ्जकसानराई नगदेफारी, तयकायी, 
फगय खेती, भाछाऩारन आङ्छद कामनको राङ्झग सशतन उऩरव्ध गयाउने। 

(ख) आपङ्ट  खेती नगने जग्गानारको जग्गा गाउॉऩाङ्झरकाको योहनयभा ङ्झनङ्ञित यकभ 
ङ्झतने गयी खेती गनन ईच्छङ्टक ङ्जकसानराई उऩरव्ध गयाउने व्मनस्तथा ङ्झभराउने। 

(ग) उऩमोग ङ्जनहीन यहेको खेतीमोग्म सयकायी जग्गा कृङ्जष प्रमोजनको राङ्झग 
बाडाभा रगाउने,  

(घ)  नदीकटान ना बूऺ म जस्तता प्राकृङ्झतक ङ्जनऩदको सॊबानना यहेको ऺेत्रराई 
बउूऩमोग ऺेत्र नक्शाभा जोङ्ञखभ ऺेत्रको रुऩभा जनाइ तटनन्ध य नृऺ ायोऩण 
रगामत उऩमङ्टि उऩामहरु अनरभनन गने, 

(ङ) जग्गा एकीकयण गयी बउूऩमोग ऺेत्र नक्शाभा देखाइएको सभबाव्मता अनङ्टसाय 
प्रमोगभा ल्माउन सहजीकयण गने। 

(च) जभीनको फनानटका कायण उऩमोगभा नयहेको जग्गा सङ्टधाय गयी उऩमोगभा 
ल्माउन चाहने रगानी कतानराई शतनसङ्जहत जभीनको ङ्जनकास य उऩमोग गनन 
ङ्छदने, 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) य (ग) नभोङ्ञजभको कामनगदान बङू्झभहीन, 
सङ्टकङ्ट भनासी य आङ्झथनकरुऩरे ङ्जनऩङ्ङ ऩङ्चयनायराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(३)मस दपा फभोङ्ञजभ जग्गा उऩरव्ध गयाउने  य प्रमोगभा ल्माउने ङ्जनङ्झध य प्रङ्जक्रमा 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

१८.  एकीकृत नस्तती ङ्जनकास (१) गाउॉऩाङ्झरकारे नगीकृत आनासीम ऺेत्रभा एकीकृत य व्मनङ्ञस्तथत 
नस्तती ङ्जनकासका कामनक्रभहरु तजङ्टनभा य कामानन्नमन गनङ्टनऩनेछ। एङ्जककृत फस्तती ङ्झफकास गदान 
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साभाङ्ञजक तथा सास्तकृङ्झतक ऩऺराई सभेत ध्मानभा याखी जीननमाऩनका ङ्जननध अमाभहरुको 
प्रफद्धनन हङ्टने कङ्ट याको सङ्टङ्झनितता गनङ्टनऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) नभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकारे एकीकृत य व्मनङ्ञस्तथत नस्तती ङ्जनकासको राङ्झग 
जग्गाको एकीकयण, ङ्जनकास य व्मनस्तथाऩन गनन सक्नेछ। 

(३) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जनकास गङ्चयने फस्ततीभा यहने ऩङ्चयनाय सॊख्मा, एकीकृत 
फस्ततीको ऺेत्रपर, ङ्झबत्री सडक, खङ्टरा ऺेत्र, घडेयीको न्मूनतभ ऺेत्रपर य ङ्झनभानण गदान 
छोडनङ्टऩने ऺेत्र, प्रत्मेक घयभा हङ्टनङ्टऩने ङ्जनरुना सॊख्मा, घयको फनानट य पोहय व्मनस्तथाऩन 
सभनन्धी भाऩदण्ड य कामानन्नमन-कामनङ्जनङ्झध फनाइ रागङ्ट गनन सक्नेछ। 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे खानेऩानी, ढर, ङ्जनजङ्टरी, टेङ्झरपोन, ईन्टयनेटजस्तता आधायबतू सङ्टङ्जनधाहरु 
ऩङ्टर् माउन य बैयहेको सेनाको गङ्टणस्ततय सङ्टधायभा आनासीम ऺेत्रराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई छङ्चयएय 
यहेका फस्ततीहरुराई एकीकृत हङ्टन प्रोत्साहन गनङ्टनऩनेछ। 

(५) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्र बनन ङ्झनभानण स्तनीकृङ्झत ङ्छदॉदा याङ्जष्डम बननसॊङ्जहताको 
ऩारना गनङ्टन ऩनेछ । 
(६) मस दपा फभोङ्ञजभ भाऩदण्ड ङ्झनधानयण गदान सॊघ य प्रदेशको भाऩदण्ड प्रङ्झतकूर नहङ्टने 
गयी ङ्झनधानयण गनङ्टनऩनेछ । 

 

१९.  सडक भाऩदण्ड ङ्झनधानयण य कामानन्नमन् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे याङ्जष्डम तथा प्रदेश स्ततयीम 
भाऩदण्डको अङ्झधनभा यही आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र स्तथानीम, ग्राभीण तथा कृङ्जष सडकको दामाॉ फामाॉको 
अङ्झधकायऺेत्र (याइट अप ने) को सीभा तोक्न सक्नेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सडकको अङ्झधकायऺेत्रङ्झबत्र फनेका सॊयचना 
हटाउदा ङ्जनस्तथाङ्जऩत बएका बङू्झभहीनराई मसै ऐनको दपा ५ नभोङ्ञजभ जङ्झभन उऩरव्ध 
गयाउन सक्नेछ । 

(३) मस दपाभा अन्मत्र जेसङ्टकै रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्तथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ प्रायभब बएऩङ्झछ एकऩटक तोङ्जकएको सडकको दामाॉ फामाॉ अङ्झधकायऺेत्र ऩङ्चयनतनन 
गदान कसैको जग्गा ना सो जग्गाभा फनेको सॊयचना त्मसयी ऩङ्चयनतनन गङ्चयएको 
अङ्झधकायऺेत्रङ्झबत्र ऩनन गएभा त्मस्ततो जग्गा प्राद्ऱ गदान ना सो जग्गाङ्झबत्रको सॊयचना हटाउॉदा 
ना बत्काउॉदा ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

२०.  जग्गाको खण्डीकयण ङ्झनमन्त्रण तथा चक्राफन्दी : (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आपनो ऺेत्रको कृङ्जष य 
आनास ऺेत्रको खण्डीकयण ङ्झनमन्त्रण य चक्रानन्दीका राङ्झग देहामका कदभ चाल्न सक्नेछ्- 

(क) कृङ्जष ऺेत्रभा नगीकृत जग्गाराई तोङ्जकएको ऺेत्रपर बन्दा कभ हङ्टने गयी 
ङ्जकत्ताकाट गनन ङ्झसपाङ्चयस नगने, 

(ख)  कृङ्जष ऺेत्रका ङ्जकत्ताहरु एकीकयण गनन प्रोत्साहन गने, 
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(ग) आनासीम ऺेत्रभा ङ्झनङ्ञित ऺेत्रपरबन्दा कभ हङ्टने गयी घडेयी खङ्चयद ना ङ्झफक्री 
गनन नङ्छदने । 

(२) खण्डीकयण ङ्झनमन्त्रण य चक्राफन्दी सभनन्धी कामनङ्जनङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनछे । 

 

ऩङ्चयच्छेद –७ 

जग्गाप्रशासन य भारऩोत एनॊ कय सॊकरन 

२१.  जग्गाप्रशासन सञ्चारन सभनन्धी कामन: (१) गाउॉऩाङ्झरकाभा आपनो ऺेत्रको जग्गा प्रशासन 
सभनन्धी कामन गनन एक बङू्झभ शाखा यहनेछ।उि शाखारे जग्गाको रगत ब्मफस्तथाऩन आङ्छद 
कामन सभेत गनेछ । 

  (२) जग्गा प्रशासन शाखारे साङ्जनकभा सॊघीम सयकाय भातहतको भारऩोत 
कामानरमफाट सभऩादन बैयहेका भध्मे स्तथानीम तहभा हस्ततान्तयण बै आएका 
कामनहरुको काभ गनेछ । 

  (३) शाखाभा सॊगठन तथा व्मनस्तथाऩन रगामतका प्रङ्झतनेदनको ङ्झसपाङ्चयस सभेतको 
आधायभा कभनचायी दयफन्दी स्तनीकृत गनङ्टनऩने छ।  

   (४) गाउॉऩाङ्झरकाको जग्गा प्रशासन सभनन्धी अन्म कङ्ट या तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

२२.  बङू्झभभा सङ्टशासन् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आपनो ऺेत्रको बङू्झभ प्रशासन ऩायदशी य प्रबानकायी 
फनाउन देहामको कामन गनङ्टनऩनेछ् 

(क) ऐनको दपा ३ नभोङ्ञजभ आफ्नो ऺेत्रको बङू्झभको अङ्झबरेख ङ्झडङ्ञजटर स्तनरुऩभा 
अद्यानङ्झधक गङ्चययाख्न,े 

(ख) आफ्नो नेफसाइटभा बभूीको नगीकयण, बउूऩमोग मोजना सभनन्धी सूचना, 
कामानरमफाट प्रनाह हङ्टन े बङू्झभ सभनन्धी सेना य सो फाऩत राग्न े शङ्टल्कहरु 
अद्यानङ्झधक गने, 

(ग) घय-जग्गानारारे आफ्नो अचर सभऩङ्ञत्तको भारऩोत तथा सभऩङ्ञत्त कय 
अनराइन ब ङ्टिाङ्झन गनन ङ्झभल्ने प्रणारी ङ्जनकास गयी उऩरव्ध गयाउने,  

(घ) शङ्टसासन कामानका राङ्झग बङू्झभ सभफङ्ञन्ध गङ्टनासो व्मानस्तथाऩन सङ्झभङ्झत गठन गने  

२३.  दै्रधस्तनाङ्झभत्न अन्त्म् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जनद्यभान दै्रध स्तनाङ्झभत्न अन्त्मको 
राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका कामनहरु गनङ्टनऩनेछ्- 

(क) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका दै्रधस्तनाङ्झभत्नभा यहेका जग्गा, जग्गानार य भोहीको 
नडागत ङ्जननयण अद्यानङ्झधक गने। 
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(ख) भोही रगत किाको सूचना खङ्टरेका फखत भोही य जग्गा धनीको सॊमङ्टि ना 
कङ्ट नै एकऩऺको ङ्झननेदन य प्रभाणहरु सिरन गयी भारऩोत तथा बङू्झभसङ्टधाय 
कामानरमभा ऩठाउने। 

(ग) भोही य जग्गाधनी फीच ङ्झछटो छङ्चयतो रुऩभा जग्गा फाॉडपाड सभऩङ्ङ गनन 
टोरी खटाइङ्छदन भारऩोत तथा बङू्झभसङ्टधाय कामानरमभा रेखी ऩठाउने। 

(घ) भोही रगत किाको सूचना प्राद्ऱ गयेयऩङ्झन भमाद ङ्झबत्र फाॉडपाॉडको राङ्झग 
जग्गानारा ना भोहीरे ङ्झननेदन नङ्छदइ आनाकानी गयेभा ङ्झनजहरुको 
दै्रधस्तनाङ्झभत्नभा यहेको जग्गा उऩरव्ध प्रभाणका आधायभा फाॉडपाॉड गङ्चयङ्छदन 
भारऩोत तथा बङू्झभसङ्टधाय कामानरमभा रेखी ऩठाउन।े 

(२) दै्रध स्तनाङ्झभत्न अन्त्म सभनन्धी उङ्ञल्रङ्ञखत कामनको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे 
कामनक्रभ य कामनङ्जनङ्झध ङ्झनधानयण गनन सक्नेछ। 

 

२४.  भारऩोत य सभऩङ्ञत्त कय सिरन सभनन्धी व्मनस्तथा् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे जग्गानाराफाट प्रत्मेक 
नषन तोङ्जकए नभोङ्ञजभको भारऩोत य सभऩङ्ञत्त कय असङ्टर गयी तोङ्जकएको कोषभा दाङ्ञखर 
गनङ्टनऩनेछ। 

(२) स्तथानीम तहरे तोकेको सभम अगानै भारऩोत फङ्टझाउने जग्गानाराराई केही यकभ 
छङ्टट ङ्छदई भारऩोत फङ्टझ्न य भारऩोत फङ्टझाउने भमाद नाघेऩङ्झछ केही सभम थऩगयी थऩ 
शङ्टल्क सङ्जहत भारऩोत फङ्टझ्न सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ थऩ भमाद ङ्झबत्र ऩङ्झन भारऩोत नफङ्टझाउने जग्गानाराको जग्गा 
योक्का गनन भारऩोत कामानरमभा रेखी ऩठाउन सक्नछे।  

  (४) स्तथानीम तहरे भारऩोत फङ्टङ्ञझङ्झरएको यङ्झसद जग्गानाराराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

२५.  बउूऩमोगका आधायभा कय प्रणारी ङ्झनधानयण् (१) आनासीम ऺेत्रङ्झबत्र फसोफासको राङ्झग 
तोङ्जकएको सॊख्मा ना ऺेत्रपर बन्दा फढी घय य जग्गाभा थऩ कय रगाउन सक्नेछ ।  

   (२) कृङ्जष य औद्योङ्झगक प्रमोजनभा यहेको बङू्झभभा कय छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ उऩमोग हङ्टने बङू्झभ फाहेक अन्म ऺेत्रको बङू्झभभा उऩमोग य 
राब सभेतका आधायभा कय रगाउन सक्नेछ।  

  (४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभको बङू्झभ भनाङ्झसन भाङ्जपकको कायण ङ्झफना 
उऩमोग नगयी खारी ना फाॉझो याख्न ेजग्गाधनीराई थऩ कय रगाउन सक्नेछ। 

   (५) मस दपा नभोङ्ञजभ रगाइने कय ना ङ्छदईने छङ्टट स्तथानीम तहरे ऩाङ्चयत गयेको 
कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद –८ 

ङ्जनङ्जनध 
२६.  कसूय य जङ्चयनाना् (१) देहामफभोङ्ञजभ कामन गयेभा मस ऐनफभोङ्ञजभ कसूय गयेको भाङ्झननेछ् 

(क) जभीनको नगीकयण फभोङ्ञजभ उऩमोग नगयेभा, 
(ख) कृङ्जषऺेत्रको जग्गा भनाङ्झसन भाङ्जपकको कायणङ्जनना तीन फषनसभभ फाॉझो 

याखेभा, 
(ग) ऐनरे ऩङ्चयनतनन गनन ङ्छदएको प्रानधान नाहेक बउूऩमोग ऩङ्चयनतनन गयेभा, 
(घ) सयकायी ना साननजङ्झनक जग्गा ङ्झभचेभा 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कसूय गने व्मङ्ञि ना सॊस्तथाराई न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको 

ङ्झनणनमफाट स्तथानीम तहरे देहामफभोङ्ञजभ जङ्चयनाना गनन सक्नेछ् 
(क) जभीनको नगीकयण फभोङ्ञजभ उऩमोग नगयेभा रु. दशहजाय सभभ, 

(ख)  उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा उत्ऩादन अनङ्टभानको 
आधायभा ऩचास हजायसभभ  

(ग)  उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा बउूऩमोगराई साङ्झफक 
फदोङ्ञजभ नै हङ्टनेगयी एक  राख रुऩैमा सभभ 

(२)   मस दपा नभोङ्ञजभ कसङ्टय गयेको ङ्जनषमभा उजङ्टय गने, सङ्टनङ्टनाइको भौका ङ्छदने य 
उजङ्टयी उऩय कायनाही चराउने कामनङ्जनङ्झध तोङ्जकएनभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

२७.  ङ्झनमभ ङ्झनदेङ्ञशका ना कामनङ्जनङ्झध फनाई रागू गनन सक्ने्  (१) मस ऐनको उदे्दश्म कामानन्नमन 
गनन ऩाङ्झरकारे  आनश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका ना कामनङ्जनङ्झध फनाई रागू गनन सक्नेछ। 

(२) मस ऐन अन्तगनत फनकेो ङ्झनमभ स्तथानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

 

२८. अध्ममन गयी ऩेश गने: आफ्नो गाउॉऩाङ्झरकाभा बङू्झभको ङ्जनङ्ञशस्तट खारको सभस्तमा देङ्ञखएभा 
त्मसको अध्ममन गयी सभाधानको राङ्झग सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩेश गने । 

 

२९.  सॊघीम तथा प्रदेश कानङ्टनसॉग फाङ्ञझएभा : मस ऐनभा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट नै प्राफधान प्रदेश ना सॊघीम 
कानङ्टनभा बएको व्मनस्तथासॉग फाङ्ञझएभा प्रदेश ना सॊघीम कानङ्टन नभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 


